
Argumenty ministryně financí
Aleny Schillerové již nejsou
podloženy ekonomikou státu a re-
levantními ekonomickými argu-
menty, tady jde bohužel pouze
o politiku před volbami a neak-
ceptování práce těch zaměst-
nanců, bez kterých by v době
pandemie podnikatelé a firmy
nedostaly covidové pobídky (dí-
ky např. zaměstnancům ČSSZ,
ÚP ČR nebo FÚ), nebyly by
díky hasičům rozvezeny roušky,
zdravotní, desinfekční či testo-
vací materiál, nebyla by díky po-
licii kontrola nad pohybem osob
např. mezi okresy atd. Děkuji
zástupcům odborů na tripartitě,
že prosazují valorizaci platů.
Josef Středula: „Hasičům a poli-
cistům tím vzkazujete, že budou
stačit dva a půl roku, abyste jim
kompletní efekt superhrubé
mzdy vymazali?!"..."Vládní stra-
ny se neshodly ani na platech

státních zaměstnanců. Zatímco
ministryně práce Jana Maláčová
(ČSSD) by jim chtěla platy
zvýšit, Alena Schillerová (za
ANO) přinesla na jednání návrh
státního rozpočtu, který počítá se
zmrazením platů státních za-
městnanců druhým rokem za se-
bou."
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/33
30052-tripartita-se-neshodla-na-rustu-min-
imalni-mzdy-malacova-navrhuje-navy-
seni-na-18?fbclid=IwAR0m1R6-
aj99XD00KYvKViqo_1WgjE8OnlD_
HPln4O0qJd8LIIkVSNtQ6zM

A zajímavý názor: „Je třeba
zvážit, jestli v roce, kdy by mělo
dojít k zásadnímu oživení, se má
břemeno závazků skutečně pře-
sunout na státní zaměstnance,“
tvrdí Jiří Dolejš, člen sně-
movního rozpočtového výboru.
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/financ
e-cesko-superhruba-mzda-dolejs-fer-
anec_2106181403_ako
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Předseda Bednář k jednání tripartityVážená odborářko, vážený odboráři,
vážená kolegyně, vážený kolego,

je tu začátek prázdnin a zraky většiny z nás se soustřeďují na ob-
dobí relativního odpočinku a načerpání nových sil na následující ob-
dobí roku. Doba, kterou prožíváme, se dotkla každého z nás. Každý
z nás musel změnit své zaběhlé praktiky, někdo více, někdo méně.

Toto období, které jsme si všichni prožili a ještě prožíváme, není
vůbec jednoduché. Proto nám dovolte, abychom Vám všem poděko-
vali za osobní statečnost a přístup, jak jste zvládali svůj občanský
i pracovní život.

Velké poděkování patří Vám odborovým funkcionářům. Bez Vaší
dennodenní odborové práce by na Vašich pracovištích nepůsobila
odborová organizace a neměli byste různé benefity nad rámec zákonů,
které jste si se svým zaměstnavatelem dojednali, mnohdy doslova vy-
hádali. Je jen škoda, že drtivá většina Vašich kolegů a kolegyň, tedy
ostatních zaměstnanců ve veřejných službách a správě, se pouze
„veze“, využívá všech dojednaných výhod, ale do odborů vstoupit
odmítá.

Dovolte nám, abychom alespoň touto cestou popřáli všem členům
Odborového svazu státních orgánů a organizací, ale i ostatním za-
městnancům ve veřejné správě a službách, co nejklidnější a pohodové
prožití zasloužené dovolené a načerpání sil do dalšího pracovního ob-
dobí. Hezké léto, přátelé!

Bc. Pavel Bednář, v. r., předseda
JUDr. Rudolf Pospíšil, v. r., 1. místopředseda
Ing. Alena Gaňová, v. r., 2. místopředsedkyně

Po epidemické odmlce se po 10 měsících fyzicky v Praze ve
čtvrtek 24. června sešlo předsednictvo Výboru OSSOO.

V úvodu jednání PVOS před-
seda OS Pavel Bednář oznámil
ukončení odborové činnosti
předsedy sekce ústředních orgánů
Vladimíra Zahrádky v souvislosti
s jeho ukončením služebního
poměru s tím, že nový předseda
sekce zatím nebyl zvolen.

V aktuální informaci P. Bed-
nář hovořil o stavu členské zá-
kladny, majetku OS a připomněl
potřebu propagace rekreačních
pobytů nejen pro členy svazu
ve spoluvlastněném středisku
SMRK v Lázních Libverda.

Větší část jednání byla věnová-
na zahájení jednání o platech na
rok 2022, když po již konaném
setkání odborových svazů roz-
počtové a příspěvkové sféry se
nyní zástupci těchto svazů spo-
lečně s předsedou ČMKOS Jo-
sefem Středulou k tématu platů
setkají s ministryní práce a sociál-
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Středula kritizuje zmrazení platů.
Navýšení je přece investice do lidí, vrátí

se to na spotřebě, míní
Rozpočet na příští rok ne-

počítá se zvyšováním platů stát-
ních zaměstnanců. Odbory s tím
ale nesouhlasí. „Obrovskou se-
keru, kterou vláda zasekla, ne-
způsobila kuchařka v zařízení,
které se stará o utečence, hasič,
jenž každý den nasazuje život,
aby ochránil životy naše, nebo
policista vykonávající službu.
Tito lidé nerozhodli o opatře-
ních, které připravily veřejné
rozpočty o více než 220 miliard
korun,“ namítá odborový předák
Josef Středula.

Šéf Českomoravské konfed-
erace odborových svazů to při-
rovnává k situaci po roce 2009,
kdy podle něj škrty a úspory
vyvolaly ekonomickou krizi,
jaká neměla obdoby u našich
sousedů.

Středula kritizuje loni přijatý
daňový balíček a zrušení super-
hrubé mzdy, daně z převodu ne-
movitosti a další opatření. „Vše,
co se teď děje, jsme bohužel před-
vídali. A říkali jsme, že to zaplatí
přesně ti, kterým slibují vyšší vý-
platu,“ upozorňuje.

„Navíc rok 2022, o němž
hovoříme, má být přeci krásný.
Všichni hovoří o hospodářském
růstu, tak jak je možné, že je-
diní, kdo to má zaplatit, jsou
zaměstnanci, kteří to nezpůso-
bili?“ dodává.

Důsledkem podle jeho slov
„střemhlavého letu, který de-
vastoval daňový systém v Čes-
ké republice“, jsou vysoké de-
ficity státního rozpočtu, který
k 11. červnu letošního roku činí
274 miliard korun.

„Máme za sebou sérii vyso-
kých deficitů, které nejsou způ-
sobeny ani tak covidem jako
špatným politickým rozhod-
nutím,“ míní Středula.

Zvýšení mezd podpoří růst
Podle něj je třeba diskutovat

o podobě českého daňového
systému. Ten prý enormně za-
těžuje zaměstnance a důchodce,
kteří ho naplňují z 85 procent,
ať už jde o daně z příjmu, DPH,
spotřební daně nebo odvody.

Ke zvýšení platů státních za-
městnanců by ovšem mělo dojít
ještě před reformou daní:

„Je to i slušností vůči těm li-
dem. Na hygienických stani-
cích a ve zdravotnictví odvedli
obrovský kus práce a v roce
2022 mají být odměněni tím, že
nedostanou přidáno vůbec nic?
Tedy že jim klesne jejich reálná
mzda, protože politik špatně
rozhodl?“
16. červen 2021
https://plus.rozhlas.cz/stredula-kri-
tizuje-zmrazeni-platu-navyseni-je-
prece-investice-do-lidi-vrati-se-
8514806

Tripartita se dnes nedohodla na růstu
minimální mzdy pro příští rok

Praha - Tripartita se neshodla
na tom, jak by se měla od ledna
zvýšit minimální mzda. Mi-
nistryně práce Jana Maláčová
(ČSSD) navrhuje přidání o 2800
korun na 18 000 korun, tedy o 18
procent. Odbory to podporují.
Ministryně financí Alena Schi-
llerová (za ANO) a podnikatelé
s navrhovanou částkou nesou-
hlasí. Rozhodne vláda. Po tripar-
titním jednání to řekli ministryně
a zástupci odborů a zaměstna-
vatelů. V Česku je zhruba 5,4
milionu zaměstnanců. Za mini-
mální mzdu podle podkladů mi-
nisterstva práce pracuje asi 139
000 z nich.

"Pracujeme jen s jednou
variantou navýšení minimální
mzdy," uvedla Maláčová. Její
úřad návrhy s dalšími částkami
zatím nepřipravuje. Čeká na
připomínky. Ty mohou minister-
stva, podnikatelé a další instituce
posílat do 13. července.

Odbory nárůst z letošních 15
200 na 18 000 korun podporují.
Upozorňují na to, že se nejnižší
čistý výdělek v Česku pohybuje
pod hranicí příjmové chudoby. Ta
člověku hrozí, pokud nemá ani 60
procent mediánu čistého příjmu.
Tato hranice loni pro jednotlivce
činila 13 640 korun za měsíc. Pro
letošek je částka vyšší.

Zaměstnavatelé poukazují na
to, že se zvlášť malé a střední
podniky dosud nevzpamatovaly
z dopadů covidové epidemie.
"S navrhovaným navýšením ne-
můžeme souhlasit, 18 procent
neodpovídá žádným ekonomic-
kým parametrům. Je potřeba vy-
cházet z ekonomické situace ČR
a podniků," uvedl šéf Konfede-
race zaměstnavatelských a pod-
nikatelských svazů Jan Wiesner.
Podle něj by navýšení mělo být
nejvýš o inflaci. Ta se nyní pohy-
buje kolem tří procent. Minister-
stvo financí pro letošek očekává
průměrnou míru 2,5 procenta.

Podle Schillerové po nedohodě
v tripartitě rozhodne o navýšení
vláda. "Podporuji, aby rostla mi-
nimální mzda. Nepodporuji, aby
rostla tak, jak navrhuje minister-
stvo práce," řekla ministryně fi-
nancí. Dodala, že se minimální

výdělky vyplácejí hlavně v obo-
rech a profesích, které pandemie
postihla nejvíc. Zmínila ubyto-
vání a pohostinství.

S minimální mzdou se zvedají
i zaručené mzdy, které se vy-
plácejí v osmi stupních podle od-
bornosti, odpovědnosti a složitos-
ti práce. Pohybuje se od minimál-
ní mzdy do jejího dvojnásobku.
Podle návrhu by se tedy vypláce-
ly od 18 000 do 36 000 korun.
"U nás minimální mzda není až
takový problém, problém jsou
zaručené mzdy," míní Schille-
rová. Podle ní by výrazné navý-
šení mohlo vést k propouštění lidí
s nižším výdělkem. Podle Ma-
láčové naopak stát vybere víc na
daních a odvodech a vyšší vý-
dělky podpoří ekonomiku, pro-
tože lidé budou víc utrácet.
Někteří ekonomové naopak varu-
jí před zdražováním a roztáčením
inflační spirály.

Mzdové náklady pracovníka
s minimálním výdělkem by se po
navrhovaném navýšení minimál-
ní mzdy příští rok zvedly o 44
957 korun. Zaměstnavatelé by to
podle podkladů k nařízení stálo
o 16,08 miliardy korun víc a stát
a veřejný sektor o 1,3 miliardy
víc.
21. červen 2021
https://www.ceskenoviny.cz/zpr
avy/tripartita-se-dnes-nedohod-
la-na-rustu-minimalni-mzdy-
pro-pristi-rok/2053933
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ních věcí Janou Maláčovou.
Přestože první návrh státního roz-
počtu nepočítá s růstem prostřed-
ků na platy, odborové svazy trva-
jí na zvýšení, a to s ohledem na
stávající a i očekávaný růst cen,
který znamená propad reálných
platů.

Během období s protiepide-
mickými opatřeními se předseda
OS jako stálý člen účastnil čin-
nosti Rady vlády pro veřejnou
správu. Významnou pozornost
věnuje vedení svazu projedná-
vání nového stavebního zákona.
S výsledkem ankety OS napo-
vídajícím nezájem pracovníků
stavebních úřadů o přechod do

služebního poměru a z toho vy-
plývající hrozbou kolapsu fun-
gování stavebních úřadů sezná-
milo odbornou i širší veřejnost
a nyní před projednáváním v Se-
nátu PČR i předsedu Senátu.

O projednávání Kolektivní
dohody vyššího stupně pro státní
zaměstnance informoval 1. mí-
stopředseda Rudolf Pospíšil.
Dokument, který zachovává stá-
vající benefity a obsahuje jen
menší úpravy, je nyní v mezire-
sortním připomínkovém řízení
a zřejmě v červenci by o něm
měla jednat vláda. Nevyjasněná
je stále situace ohledně vyššího
kolektivního vyjednávání pro
zaměstnance územních samo-
správných celků.

V diskusi předseda sekce poli-
cistů a zaměstnanců Policie ČR Ja-
roslav Chytrý informoval o potí-
žích s vyplácením odměn v bez-
pečnostních složkách za zvýšené
výkony při epidemii. Dana Laš-
tovičková ze sekce veřejné správy
připomněla zatím marný boj za
rizikové přípatky pro zaměstnance
zajišťující přestupkovou agendu
a konstatovala, že chybí obecná
pravidla pro úhradu nákladů při
práci z jiného místa.

Předsednictvo jmenovalo no-
vou tajemnicí pracovní komise
PVOS k digitalizaci veřejné
správy Šárku Homfray. Před-
sedkyně revizní komise odboro-
vého svazu požádala o dopnění
komise zástupci sekcí. -dě-
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ze sekcí OSVýbor sekce katastrálních úřadů zasedal 17. června v Praze

K aktuálnímu ochrannému opatření Ministerstva zdravotnictví
Ministerstvo
zdravotnictví
vydalo dne
16. června
2021 rozsáhlé
o c h r a n n é

opatření v souvislosti s cestami
mimo Českou republiku a ná-
vratem zpět. V souvislosti s tímto
opatřením považujeme za důleži-
té upozornit na ustanovení se
vztahem k zaměstnavatelům. Pod-
le bodu 19. tohoto ochranného
opatřením se zaměstnavatelům
a koncovým uživatelům pracov-
níků, na které dopadá povinnost
podrobit se po vstupu na území
České republiky testu na stano-
vení přítomnosti viru SARS-
CoV-2 podle tohoto ochranného

opatření, ukládá povinnost zame-
zit vstupu těchto osob na všech-
ny provozovny a pracoviště da-
ného zaměstnavatele, pokud tyto
osoby výsledek testu nepředlo-
ží. Obdobná povinnost pak platí
i u vzdělávacích institucí. Oso-
bám, na které tato povinnost do-
padá, se ukládá povinnost infor-
movat zaměstnavatele a vzdělá-
vací instituci o cestách přesahu-
jících 12 hodin, nebo 24 hodin,
jde-li o sousední země, do zemí se
středním, vysokým, velmi vyso-
kým a extrémním rizikem výsky-
tu onemocnění COVID-19.

Okruh osob, které jsou povinny
se testování a dalším opatřením
podrobit, je obsahem úvodních
částí ochranného opatření. V zá-

sadě všichni, kdo překračují hra-
nice zpět do ČR, jsou povinni po-
drobit se kontrole infekčních pří-
znaků. Osoby, které pobývaly
déle než 12 hodin v posledních 14
dnech na území států, které jsou
na seznamu zemí se středním
rizikem, jsou povinny disponovat
příjezdovým formulářem a v ně-
kterých případech se nechat
otestovat ještě před vstupem do
ČR, jinak do 5 dnů po příjezdu.
Přísnější povinnost testování, se-
beizolace a dalších pak platí v pří-
padě návratu ze zemí s vysokým,
velmi vysokým nebo extrémním
rizikem výskytu onemocnění.
Výjimky jsou stanoveny zejména
pro osoby očkované nebo ty, které
onemocnění Covid-19 v nedávné

době prodělaly. S ohledem na
komplexnost podmínek a povin-
ností doporučujeme si v souvis-
losti se zahraniční cestou Ochra-
nné opatření důkladně prostu-
dovat na:
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-con-
tent/uploads/2021/06/Ochrann%C3%A9-
opa t%C5%99en%C3%AD-
%E2%80%93-omezen%C3%AD-
p%C5%99ekro%C4%8Den%C3%AD
-st%C3%A1tn%C3%AD-hranice-
%C4%8Cesk%C3%A9-republiky-s-
%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-
od-21.-6.-2021.pdf

Přehledné informace k někte-
rým destinacím jsou dostupné
např. na Covid portálu:
https://covid.gov.cz/situace/dovolena-2021

OSSOO

Na terase budovy Českého úřa-
du zeměměřického a katastrálního
v pražských Kobylisích informoval
1. místopředseda našeho odborové-
ho svazu Rudolf Pospíšil výbor
sekce o záměru zmrazit v souvislosti
s projednáváním návrhu státního
rozpočtu na rok 2022 platy ve veřej-
né správě. Návrh rozpočtu nepočítá
s navýšením platů ve veřejné sprá-
vě. Odborové svazy z rozpočtové
a příspěvkové sféry odmítají při-
stoupit na zmrazení platů a žádají
odpovídající navýšení. Bylo zahá-
jeno vyšší kolektivní vyjednávání
pro státní zaměstnance. Odborový
svaz plánuje další semináře k novele
zákoníku práce.

Předseda ČÚZK Karel Večeře
poděkoval všem zaměstnancům za
práci ve složitém období pandemie.
Podařilo se nastavit režim fungování
úřadů s co nejmenšími ztrátami. Na
některých pracovištích i zemřeli za-
městnanci. V kritických situacích se
vedení úřadů a zaměstnanci byli
schopni domluvit. Lhůty se nijak
významně nezhoršily, i když velmi
výrazně narostl počet hypoték.

Rozpočet rezortu na rok 2022 je
charakterizován škrty v provozních
a investičních výdajích a zmrazením
platů. Již letos jsou problémy s pro-
vozními výdaji, chybí cca 20 mi-
lionů Kč v poštovném.

Od roku 2014 došlo ve veřejné
správě ke zvýšení počtu úřednic-
kých míst, když na ministerstvu fi-
nancí i v rezortu ČÚZK se naopak

počet zaměstnanců snižoval. Velmi
obtížně se porovnávají údaje o počtu
úředníků na katastru s Rakouskem či
Německem s ohledem na rozdílné
postupy zajištění katastru, pozem-
kové knihy, v sepisování smluv, re-
vizích, mapování atd.

Na konci roku 2022 bude projed-
návána novela katastrálního zákona.

V počtu systemizovaných míst na
rok 2022 jsou jen drobné změny.
Snižování počtu zaměstnanců lze
v režimu služebního zákona dělat jen
v delším časovém horizontu. Vázání
prostředků za neobsazená místa ved-
lo k jejich obsazení, nejlépe na
poloviční úvazek.

Právní úpravu home office řeší
služební předpis náměstka ministra

vnitra pro státní službu o sladění
státní služby s rodinným životem.
Nástroje mají v rukou ředitelé katas-
trálních úřadů, nutné je individuální
posuzování. Částečné home office
jsou prospěšné pro obě strany. Jedná
se zejména o činnosti, které jsou pří-
mo měřitelné. Předseda ČÚZK je
proti home office na plný úvazek
z důvodu předávání zkušeností, ře-
šení problémů a odosobnění kolek-
tivů v práci. Zajímavá je praxe
v Estonsku, kde významný počet
lidí pracujících na registraci práv
využívá home office a jezdí do práce
jen 1-2x za 14 dní.

Byla sjednocena úřední doba na
všech katastrálních úřadech v celé
republice. V horkých letních dnech

je na některých KÚ umožněna práce
již od 5.30 hod. Jedná se o dohodu
mezi zaměstnanci a zaměstna-
vatelem v rámci BOZP, tedy mimo
režim zákoníku práce. V takovém
případě se nejedná o noční práci
a nepřísluší za ni příplatek. Je
možno přijímat brigádníky na dobu
dovolených dle počtu neobsaze-
ných míst na úřadě, je nutno je
zaplatit z prostředků na platy.

Výpomoc mezi katastrálními pra-
covišti v rámci katastrálních úřadů
na povolování, zápis a kontrolu
vkladů musí řešit ředitelé KÚ a KP.

Další jednání výboru sekce KÚ se
uskuteční v září nebo říjnu 2021.

Petr Heger, -dě-

https://covid.gov.cz/situace/dovolena-2021
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Ochrann%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-p%C5%99ekro%C4%8Den%C3%AD-st%C3%A1tn%C3%AD-hranice-%C4%8Cesk%C3%A9-republiky-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-21.-6.-2021.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Ochrann%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-p%C5%99ekro%C4%8Den%C3%AD-st%C3%A1tn%C3%AD-hranice-%C4%8Cesk%C3%A9-republiky-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-21.-6.-2021.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Ochrann%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-p%C5%99ekro%C4%8Den%C3%AD-st%C3%A1tn%C3%AD-hranice-%C4%8Cesk%C3%A9-republiky-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-21.-6.-2021.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Ochrann%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-p%C5%99ekro%C4%8Den%C3%AD-st%C3%A1tn%C3%AD-hranice-%C4%8Cesk%C3%A9-republiky-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-21.-6.-2021.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Ochrann%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-p%C5%99ekro%C4%8Den%C3%AD-st%C3%A1tn%C3%AD-hranice-%C4%8Cesk%C3%A9-republiky-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-21.-6.-2021.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Ochrann%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-p%C5%99ekro%C4%8Den%C3%AD-st%C3%A1tn%C3%AD-hranice-%C4%8Cesk%C3%A9-republiky-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-21.-6.-2021.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Ochrann%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-p%C5%99ekro%C4%8Den%C3%AD-st%C3%A1tn%C3%AD-hranice-%C4%8Cesk%C3%A9-republiky-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-21.-6.-2021.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Ochrann%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-p%C5%99ekro%C4%8Den%C3%AD-st%C3%A1tn%C3%AD-hranice-%C4%8Cesk%C3%A9-republiky-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-21.-6.-2021.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Ochrann%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-p%C5%99ekro%C4%8Den%C3%AD-st%C3%A1tn%C3%AD-hranice-%C4%8Cesk%C3%A9-republiky-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-21.-6.-2021.pdf


 

ČERVENEC 

Termín                                    volné pokoje  (lůžka)                          cena od 3 a více nocí                    cena při krátkodobém pobytu 1-2 noci 

10. 7. – 17. 7. 2021        1 x dvoulůžkový pokoj s přistýlkou         530 Kč/pokoj/noc                  560 Kč/pokoj/noc 

             1 x čtyřlůžkový pokoj                        790 Kč/pokoj/noc                 820 Kč/pokoj/noc 

17. 7 – 24. 7. 2021         1 x dvoulůžkový pokoj s přistýlkou         530 Kč/pokoj/noc                  560 Kč/pokoj/noc 

                                          1 x třílůžkový pokoj s přistýlkou         660 Kč/pokoj/noc                  690Kč/pokoj/noc 

                                          1 x čtyřlůžkový pokoj                                      790 Kč/pokoj/noc                  820 Kč/pokoj/noc 

 

SRPEN 

Termín                                 volné  pokoje (lůžka)                           cena od 3 a více nocí                       cena při krátkodobém pobytu 1-2 noci 

31. 7. – 7. 8. 2021          1x dvoulůžkový pokoj s přistýlkou       530 Kč/pokoj/noc                 560 Kč/pokoj/noc 

14. 8. – 21. 8. 2021        1x dvoulůžkový pokoj s přistýlkou       530 Kč/pokoj/noc                 560 Kč/pokoj/noc 

21. 8. – 28. 8. 2021        2x dvoulůžkový pokoj s přistýlkou       530 Kč/pokoj/noc                 560 Kč/pokoj/noc 

                                          1 x třílůžkový pokoj s přistýlkou       660 Kč/pokoj/noc                 690Kč/pokoj/noc 

 

20% sleva na ubytování z uvedených cen, bude poskytnuta objednateli, který je členem OSSOO 

Nabídka RZ SMRK Lázně Libverda včetně kompletního ceníku byla zveřejněna v NOSu č.  2-3/2021 a je k nahlédnutí na internetových 

stránkách OS http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php. Veškeré informace o pobytu podává a objednávky přijímá 

 pí. Vladimíra Řehořová, tel. 735 760 537 nebo e-mail: rehorova.vladimira@cmkos.cz. 

Lázeňské městečko je krásné v každém období. Volné ubytovací kapacity jsou také v podzimních i zimních měsících (září - prosinec).  

http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php
mailto:rehorova.vladimira@cmkos.cz


§ ODPOVÍDÁME §

5 NOS 13/2021

Pracovní úraz při stravování
Pracovník si v době přestávky ohříval stravu v mikrovlnné

troubě a po jejím otevření se opařil. K úrazu opařením nedošlo
tedy přímo při stravování, které je vyloučeno z přímé souvislosti
s plněním pracovních úkolů, ale při obsluze mikrovlnné trouby.
Bude tento úraz uznán jako pracovní?

Pro ty, kteří se zajímají
o BOZP, je jistě známý § 274
odst. 1 zákoníku práce, kde jsou
uvedeny úkoly, které jsou v pří-
mé souvislosti s plněním pracov-
ních úkolů. Jedná se o úkony po-
třebné k výkonu práce a úkony
během práce obvyklé nebo nut-
né před počátkem práce nebo
po jejím skončení a úkony ob-
vyklé v době přestávky v práci
na jídlo a oddech konané v ob-
jektu zaměstnavatele a dále vy-
šetření u poskytovatele zdravot-
ních služeb prováděné na příkaz
zaměstnavatele nebo vyšetření
v souvislosti s noční prací,
ošetření při první pomoci a cesta
k němu a zpět. Takovými úkony
však nejsou cesta do zaměstnání
a zpět, stravování, vyšetření
nebo ošetření u poskytovatele

zdravotních služeb ani cesta
k němu a zpět, pokud není koná-
na v objektu zaměstnavatele.

Z uvedeného vyplývá, že sa-
motné stravování je vyloučeno
z přímé souvislosti s plněním
pracovních úkolů a úraz při něm
vzniklý tedy nebude úrazem pra-
covním.

Ve firmě, kde se výše uvedený
úraz stal, se odborně způsobilá
osoba v prevenci rizik vyjádřila
právě s poukazem na zmíněný §
274 zákoníku práce, že to pra-
covní úraz není. Stejný názor
měla i pracovnice oblastního in-
spektorátu práce, se kterou se ra-
dila. Ve firmě však přesto ne-
chtěli zaměstnance poškodit, tak
si vyžádali stanovisko pojišťov-
ny Kooperativa. Z jejího překva-
pivě příznivého stanoviska vy-
plynulo, že se o pracovní úraz
jedná, protože obvyklým úko-
nem o přestávce na jídlo v ob-

jektu zaměstnavatele je i ohří-
vání jídla v mikrovlnné troubě,
kterou tam za tím účelem za-
městnavatel pořídil. Pokud to
zaměstnavatel uzná, pak pojiš-
ťovna odškodní.

V minulosti jsme na BOZPinfo
řešili podobný případ. Zaměst-
nankyně zalévala kávu vodou
z konvice a opatřila se. Zde se
autorka odpovědi přikláněla k ná-
zoru, že vlastní stravování, stejně
jako vše, co s tím souvisí (v tom-
to případě zalévání kávy horkou
vodou z rychlovarné konvice), je
však z přímé souvislosti vylou-
čeno. A mezi odbornou veřejnos-
tí přetrvával názor, že úraz utr-
pěný při zalévání kávy by byl
úrazem pracovním pouze tehdy,
utrpěla-li by ho například sekre-
tářka, která by vařila kávu v rám-
ci svých pracovních povinností.

Jak má tedy zaměstnavatel
v těchto případech postupovat?
Je vyloučeno z přímé souvislosti
s plněním pracovních úkolů
pouhé stravování nebo i příprava
jídla apod.?

Nedávno nás také jeden z čte-
nářů informoval o případu, kdy
někdo dal dezinfekci do krabice
s mlékem, která byla v lednici na
pracovišti. A zaměstnanec se to-
ho mléka napil a přivodil si zdra-
votní problémy. Pojišťovna prý
zatím nerozhodla, ale vyjádřila
se ve smyslu, že pokud by došlo
tímto úkonem k poleptání trávi-
cího ústrojí, byla by ochotna se
touto událostí zabývat jako pra-
covním úrazem. Zde již, dalo by
se říci, nad rámec zákona, proto-
že pracovník přímo konzumoval.

Dříve se tyto úrazy za pracov-
ní nepovažovaly. Nyní, jak se
zdá, pokud se tedy na nějakém
pracovišti stane podobný úraz,
pojišťovna ho nebude mít prob-
lém odškodnit. A to je zřejmě
rozhodující. Protože, jak známo
pracovní úraz uznává zaměstna-
vatel, ale je pro tyto účely po-
jištěn, takže náhrady mu proplatí
pojišťovna. Zeptali jsme se Mi-
lana Káni, mluvčího pojišťovny
Kooperativa, jak je to nyní s od-
škodňováním pracovních úrazů
souvisejících se stravováním.
Poskytl nám následující vyjá-
dření:

„Na uvedený dotaz nelze dát

jasnou odpověď bez dalšího
upřesnění, resp. bez jednoznačně
popsaného úrazového děje nelze
zaujmout jednoznačné stano-
visko.

Úraz způsobený pitím kávy na
pracovišti, kde je toto kvůli pod-
mínkám dané práce vyloučeno,
by nemohl být považován za pra-
covní. Naopak v mnoha dalších
situacích by takto být posouzeno
mohlo a pojišťovna by zde
příčinnou souvislost mezi pitím
kávy a výkonem práce nezpo-
chybňovala. Příkladem může být
opaření kávou servírovanou na
zaměstnavatelem organizované
poradě nebo při ochutnávce kávy
na zaměstnavatelem organizo-
vané „týmové akci“.

Pokud si však zaměstnanec
během práce zajde na „kávičku“
do vedlejší kanceláře, tak to
nemůžeme posoudit jako úkon
související s pracovní činností.
Dalšími faktory, jež mohou po-
souzení ovlivnit, jsou místo a čas
incidentu. Pokud dojde k námi
posuzovaným úrazovým dějům
v prostorách vyhrazených za-
městnavatelem na jídlo a oddech
a v době přestávky na jídlo a od-
dech, kdy se například zaměst-
nanec opaří horkou polévkou po-
dávanou k obědu (nebo si v mi-
krovlnce ohřívá jídlo), tak to může
být posouzeno jako pracovní
úraz. Dle našeho výkladu se jedná
o úkony obvyklé v době přestávky
v práci na jídlo a oddech konané
v objektu zaměstnavatele. Jiná
situace by vznikla, pokud by
během stravování došlo k udušení
soustem jídla. Na takto vzniklý
případ by se podle nás vztahovala
výluka uvedená v § 274 odst. 1
poslední věta zákoníku práce.

Obecně lze tedy shrnout, že
existuje řada proměnných, jež
vstupují do posouzení každého
jednotlivého úrazového děje, a ne-
lze vykládat ustanovení § 274 zá-
koníku práce striktně formalis-
ticky bez posouzení dalších okol-
ností případu. Závěrem však mů-
žeme říci, že hlášených případů
úrazů, které vzniknou v souvislosti
s přípravou nebo konzumací jídla
na pracovišti, je minimum.“

Hrubá Kateřina
https://www.bozpinfo.cz/pracov
ni-uraz-pri-stravovani

Nový služební předpis o „home office“

Tento služební předpis reaguje
zejména na zkušenosti, které
jsme s výkonem služby z jiné-
ho místa ve větší míře učinili
v minulých měsících, a byl před-
mětem připomínkového řízení.
V něm měl možnost své připo-
mínky uplatnit i náš svaz.

Oproti předchozí úpravě do-
chází k některým zejména ad-
ministrativním zjednodušením
procesu uzavírání dohody nebo
jejích změn, a k vyjasnění někte-
rých dřívějších nejasností a spor-
ných míst. Například se zdůraz-
ňuje, že při uzavírání dohod ve
skutkově shodných nebo obdob-
ných případech dbá služební
orgán o to, aby postupoval ob-
dobně a nevznikaly nedůvodné
rozdíly, nebo že výkon služby
z jiného místa je rovnocenný
výkonu služby v kanceláři.

Zdůrazňují se povinnosti
představených přizpůsobit styl
vedení skutečnosti, že je vyko-
návána služba z jiného místa,

a respektovat soukromí a osob-
ní situaci státních zaměstnanců.
Ti jsou naopak povinni na příkaz
představeného se dostavit na ob-
vyklé místo ke splnění služeb-
ního úkolu (např. účasti na po-
radě, kterou nebylo možné svo-
lat jindy), i když by měli v ten
okamžik vykonávat službu z ji-
ného místa.

Ze vzoru dohody pak vyplývá,
že řada aspektů může být do bu-
doucna řešena pružněji, než jak
jsme tomu byli zvyklí dříve,
např. konkrétní rozvrhování pří-
slušné doby. Předpokládáme, že
bude zveřejněno i odůvodnění
služebního předpisu, které by
mělo sloužit jako určitá meto-
dická pomůcka, a ve kterém jsou
další instituty blíže osvětleny.
Uvidíme, nakolik nový služební
předpis přispěje k uspokojivější-
mu využívání této žádané flexi-
bilní formy práce.

Šárka Homfray
svazová právnička

Byl vydán nový služební předpis náměstka ministra vnitra pro
státní službu č. 2/2021, o bližších pravidlech pro výkon státní
služby z jiného místa, a to včetně vzoru dohody o výkonu služby
z jiného místa. Předpis je dostupný na stránkách Sekce pro stát-
ní službu Ministerstva vnitra.
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx
https://www.bozpinfo.cz/pracovni-uraz-pri-stravovani
https://www.bozpinfo.cz/pracovni-uraz-pri-stravovani


nabídka

Rekreační zařízení Josefův Důl
Josefův Důl - Antonínov č. 481, 468 44 Antonínov

Generální finanční ředitelství, Finanční úřad pro Středočeský kraj

Budova RZ je zděná, dvoupodlažní s obytným podkrovím.
Ubytovací kapacita činí 35 osob. K dispozici je 8 pokojů, z toho jsou
2 třílůžkové, 4 čtyřlůžkové, 1 pětilůžkový a 1 osmilůžkový. Přistýlky
v těchto pokojích nejsou. Lůžkoviny patří k standardům pokojů.
Sociální zařízení (toalety, sprchy) je společné v jednotlivých pod-
lažích, kromě podkroví.

Součástí RZ je samoobslužná plně vybavená kuchyň (každý pokoj
má přidělenou uzamykatelnou kuchyňskou skříňku s nádobím a dal-
ším jídelním příslušenstvím) s prostornou jídelnou. Kuchyň je vy-
bavena chladničkami, varnými konvicemi, mikrovlnou troubou a spo-
rákem. V suterénu je možno využít klubovnu s barem v tzv. lyžárně je
k dispozici stolní tenis. Před budovou protéká horská říčka, u které je
příjemné posezení na terase, s možností využití grilu a ohniště. Objekt
je vhodný i pro různé společenské akce, školení apod.

Stravování: Stravování je možné v restauracích a penzionech
Josefova Dolu nebo je řešeno individuální přípravou stravy v kom-
pletně vybavené kuchyni.
Popis okolí: Objekt je umístěn v okrajové části Josefova Dolu u říčky
Kamenice. Okolní horské lokality umožňují turistiku, cykloturistiku,
koupání (v místě přehrada na Černé Nise), houbaření i rybaření,
v zimním období běžecké i sjezdové lyžování (např. Bedřichov,
Tanvaldský Špičák, Harrachov). Dále je možná návštěva blízkých
kulturních a památkových lokalit (zámek Frýdlant, hejnický kostel,
Lázně Libverda, přírodních zajímavostí Jablonecka, Liberecka -
Ještěd, Josefodolská přehrada, sklářský průmysl v Tanvaldu,
Harrachově a další).
Rezervace rekreačního pobytu probíhá zasláním e-mailu Miroslavě
Černé (miroslava.cerna@fs.mfcr.cz). Do e-mailu je třeba uvést: jmé-
na účastníků, termín pobytu, adresu bydliště, datum narození, číslo
občanského průkazu. Faktura a po jejím uhrazení i poukaz k pobytu
budou zaslány také e-mailem (na e-mail žadatele).
Ceny ubytování včetně 10% DPH:
v zimní a letní sezóně (21. 12. až 31. 3. a 1. 6. až 30. 9.)
dospělí 268,- Kč/noc, děti do 15 let a studující 172,- Kč/noc
mezi sezónami
dospělí 210,- Kč/noc, děti do 18 let 115,- Kč/noc.

K účtovaným cenám se dále platí místní poplatky z pobytu ve výši
20,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou jeho počátku. Od
poplatku z pobytu jsou osvobozeny děti mladší 18 let. Při krátko-
dobých rekreacích (1-2 noci) je účtován poplatek za zapůjčení
lůžkovin ve výši 40,- Kč/lůžko. V případě rekreací v délce trvání 3
noci a více je zapůjčení lůžkovin zdarma.

Kontakty: Miroslava Černá, tel.: 234 009 203,
e-mail: miroslava.cerna@fs.mfcr.cz
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Horko a ochrana zdraví při práci. Horko a ochranné nápoje při práci

Na adrese:
http://www.hygpraha.cz/dokum
enty/mikroklimaticke-pod-
m i n k y - p r i - p r a c i -
2363_2363_44_1.html
najdete odpovědi na nejfrekven-

skupinám osob hrozí v horku
největší problémy a proč? Za
jakých podmínek musí zaměst-
navatel poskytovat zaměstnan-
cům v létě ochranné nápoje, které
profese jsou nejrizikovější, musí
zaměstnavatel poskytovat ochra-
nné nápoje zdarma? Je možné
poskytnutí ochranného nápoje
řešit finančním plněním? Jak se
měří teplota na venkovním pra-
covišti? Mám nárok na poskyt-
nutí ochranného nápoje i když
pracuji v kanceláři, resp. nevy-
konávám fyzicky náročnou prá-
ci? Jaký má mít ochranný nápoj
vlastnosti, kolik ho musí zaměst-
navatel zaměstnancům poskyt-
nout? Jaké jsou požadavky na
teplotu na pracovišti? Je možné

V horkých letních dnech je řada z nás na svých pracovištích vy-
stavena nadměrné tepelné zátěži. Mohou nastat i takové okolnosti,
kdy zaměstnavatel je povinen chránit vhodnými opatřeními zdraví
zaměstnanců před nevyhovujícími mikroklimatickými podmínka-
mi. Jednou z možností je například podávání ochranných nápojů,
stanovení bezpečnostních přestávek v práci, poskytnutí ochran-
ného oděvu, nebo zkrácení pracovní doby, případně jiným organi-
začním opatřením jako je posun pracovní doby. Podmínky sta-
novuje zákoník práce a například ochranný nápoj se poskytuje, je-
li měřením doloženo, že při dané práci dochází u zaměstnance ke
ztrátě tekutin potem a dýcháním vyšší než 1,25 litru.

tovanější dotazy, týkající se
mikroklimatického diskomfortu
v horkých letních dnech, vhod-
ných ochranných nápojů, povin-
ností zaměstnavatelů v této
oblasti a požadavků na klimati-
zovaná pracoviště v letním ob-
dobí: Jak se mají lidé chovat
v horkých letních dnech? Kterým

při vysokých letních teplotách
upravit eventuálně zkrátit za-
městnancům pracovní dobu?
Jaké jsou požadavky na klimati-
zovaná pracoviště? Může pou-
žívání klimatizace způsobit ně-
jaké zdravotní problémy? Jak
chránit před horkem prostory bez
klimatizace? Jaká je vhodná
ochrana pracoviště před přímým
slunečním zářením?

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/mikroklimaticke-podminky-pri-praci-2363_2363_44_1.html
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/mikroklimaticke-podminky-pri-praci-2363_2363_44_1.html
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/mikroklimaticke-podminky-pri-praci-2363_2363_44_1.html
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/mikroklimaticke-podminky-pri-praci-2363_2363_44_1.html
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Návratnost každé koruny investované do BOZP může být i více než dvojnásobná

* Presenteeismus znamená snížení výkonnosti zaměstnanců 
v důsledku zdravotních problémů, jestliže se rozhodnou 
chodit do zaměstnání, ale nejsou schopni dosáhnout své 
obvyklé výkonnosti

Absence z důvodu pracovní 
neschopnosti
(např. u organizace s deseti 
zaměstnanci mohou být roční 
náklady i více než 100 000 Kč)

Presenteeismus* 
(např. u organizace s deseti 
zaměstnanci se může jednat 
o roční náklady ve výši 
překračující i 150 000 Kč)

Ostatní náklady
(např. náklady spojené 
s konflikty na pracovišti, 
vztahy se zaměstnanci či 
náklady a ztráty související s negativním 
vnímáním firemní značky zákazníky; tyto 
faktory mohou představovat náklady 
v řádech statisíců až milionů korun)

Fluktuace zaměstnanců 
(např. u organizace s deseti 
zaměstnanci mohou být roční 
náklady i více než 100 000 Kč)

NÁKLADY 
ZAMĚSTNAVATELE 

SPOJENÉ S PRACOVNÍM 
STRESEM

Opomíjení pracovního stresu může pro 
zaměstnavatele představovat nemalé 
náklady. Ty souvisejí například s nutností 
řešit:

NÁSLEDKY PŮSOBENÍ PRACOVNÍHO STRESU 
NA ZAMĚSTNANCE

Pracovní stres zažívají zaměstnanci, pokud existuje nerovnováha mezi 
požadavky zaměstnavatele a fyzickými či duševními schopnostmi 
zaměstnance. Následky působení pracovního stresu na zaměstnance 
mohou být:

Dlouhodobé vystavení stresu může snížit efektivnost práce a může 
způsobit nemoc, poškození zdraví, případně i pracovní úraz.

Emocionální (např. pocit 
podráždění, úzkost, vztahové 
problémy na pracovišti, únava)

Kognitivní (např. problémy 
s pamětí, potíže s učením, 
potíže s rozhodováním, 
negativní myšlení)

Behaviorální (např. nadměrná 
konzumace alkoholu a kouření, 
agresivita)

Fyzické a duševní zdraví 
(např. muskuloskeletální 
a kardiovaskulární onemocnění, 
diabetes a deprese)

NÁKLADY ZAMĚSTNAVATELE SPOJENÉ 
S PSYCHOSOCIÁLNÍMI RIZIKY

Náklady zaměstnavatele na jednoho zaměstnance při neřešení 
psychosociálních rizik mohou překročit i 100 000 Kč ročně.
Například pracovní neschopnost pro poruchy duševního zdraví, které 
mohou být jedním z důsledků působení psychosociálních rizik, může 
trvat i více než 100 dnů.

Stres na pracovišti = vyšší náklady pro firmu!

Stresem se rozumí psychický stav jedince, kdy je ohrožena jeho 
integrita a hrozí poškození organizmu. Stres je důsledkem působení 
určitých událostí nebo činitelů, jež jsou označované 
jako stresory. Odezva na působení stresorů (stresová 
reakce) se obvykle projevuje změnami ve vegetativních 
funkcích (např.  v srdečně-cévním či v zažívacím systému) 
a v prožívání, jako je úzkost, strach, pocity napětí atd.

ZÁKONNÁ POVINNOST ZAMĚSTNAVATELE
Zaměstnavatelé mají zákonnou povinnost vyhledávat a hodnotit  
rizika a přijímat opatření k jejich odstranění nebo minimalizování. 
To se týká i psychosociálních rizik.

PRACOVNÍ STRES

                 Přes 50 % 
              firem v České 
    republice uvádí, že musí
         jednat s obtížnými klienty, 
                 pacienty a žáky.

CHCETE-LI UŠETŘIT,
VSAĎTE NA ZDRAVÍ

ZAMĚSTNANCŮ



Krok č. 1: Určení rizik 
a ohrožených osob

Krok č. 3: Rozhodnutí 
o preventivním opatření

Krok č. 4: Přijetí opatření

Krok č. 5: Sledování 
a přezkum situace

Krok č. 2: Vyhodnocení 
rizik a jejich seřazení podle 

priorit

bozpinfo.cz/kampan-psychosocialni-rizika

HODNOCENÍ RIZIK V PĚTI 
KROCÍCH:

ZÁKONNÁ POVINNOST ZAMĚSTNAVATELE
Zaměstnavatelé mají zákonnou povinnost vyhledávat a hodnotit  
rizika a přijímat opatření k jejich odstranění nebo minimalizování. 
To se týká i psychosociálních rizik.

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO STRESU
V České republice je pracovní stres negativně vnímaný u 49 % 
zaměstnanců, projevy klinicky závažné deprese má téměř 7 % 
a lehké depresivní obtíže až 30 % pracovní 
populace.
Řízení psychosociálních rizik vedoucích ke stresu 
na pracovišti zahrnuje stejné základní principy 
a postupy jako pro ostatní nebezpečí a rizika na 
pracovišti.

               Pouze  
       přibližně  40 % 
     firem v České republice 
     má zpracovaný postup, jak zvládat  
         případy vyhrožování, zneužívání 
                  nebo napadání.

Návratnost každé koruny investované do BOZP může být i více než dvojnásobná

PSYCHOSOCIÁLNÍ RIZIKA A PRACOVNÍ 
STRES

Psychosociální rizika související s prací jsou souborem rizik, 
která ovlivňují zaměstnance. Mohou mít nepříznivé sociální, 

psychické a tělesné následky, jakými jsou například 
stres při práci následovaný syndromem vyhoření 
či muskuloskeletální poruchy. Psychosociální rizika 
tak mohou mít vliv nejen na zdraví zaměstnanců, 
ale rovněž i na prosperitu samotné firmy. Z tohoto 
důvodu se organizace začínají zaměřovat i na 
podporu a řízení duševního zdraví zaměstnanců.

Zahrnutí zaměstnanců a jejich zástupců 
do každé fáze procesu je zásadní pro 
úspěch. Proces hodnocení rizik by se na 
pracovišti neměl provést pouze jednou. 
Naopak by se mělo jednat o neustálý 
proces přezkoumávání jednotlivých rizik 
v rámci konkrétních časových obdobích 
nebo při provedení jakékoliv změny na 
pracovišti.

NÁKLADY ZAMĚSTNAVATELE SPOJENÉ 
S PSYCHOSOCIÁLNÍMI RIZIKY

Náklady zaměstnavatele na jednoho zaměstnance při neřešení 
psychosociálních rizik mohou překročit i 100 000 Kč ročně.
Například pracovní neschopnost pro poruchy duševního zdraví, 
které mohou být jedním z důsledků působení psychosociálních 
rizik, může trvat i více než 100 dnů.
Stres na pracovišti = vyšší náklady pro firmu!

CHCETE-LI UŠETŘIT,
VSAĎTE NA ZDRAVÍ

ZAMĚSTNANCŮ



NOS - Noviny Odborového svazu státních orgánů a organizací
Vychází v PDF 20x za rok. V Praze vydává

Odborový svaz státních orgánů a organizací,
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha,

e-mail: statorg@cmkos.cz;
http:// statorg.cmkos.cz. IČO 469351.

Šéfredaktorka: Květa Dědovská.
 236 181 173, e-mail:dedovska@volny.cz.

Polovina zemí EU vylučuje pracovníky z nároku na minimální mzdu
9. červen 2021

Výzkumný report ETUC odhalil, že pracovníci v polovině zemí EU jsou
ochuzeni o právo na zákonnou minimální mzdu na základě jejich věku, pra-
covního zařazení, nebo proto, že mají zdravotní omezení. Nejčastěji jsou za-
saženi mladí pracovníci, když do 21 let nedosáhnou na minimální mzdu

hned v 8 členských zemích. Tak na-
příklad v Holandsku by 18letý mladík
vydělal pouze 10 917 euro za rok, za-
tímco minimální mzda zde činí 21
835 euro. Zástupkyně generálního
tajemníka ETUC Esther Lynchová
k tomu řekla: „Fundamentální kon-
cept minimální mzdy je podkopáván

napříč Evropou, když mezery v zákonech umožňují velkým korporacím
zacházet s mladými lidmi, ženami a migranty jako s levnou pracovní sílou.
Místo toho, abychom pomáhali těm nejzranitelnějším v naší společnosti
v zapojení do pracovního procesu, těmito výjimkami v zákonné minimální
mzdě je udržujeme v chudobě. Placení mezd pod úrovní minimální mzdy je
často porušením mezinárodních standardů o lidských právech a jako takové
by mělo být v celé Evropě zakázáno.“
Mzdová transparentnost a úloha genderově rovného vyhodnocení pra-
covních míst ve veřejných službách
10. červen 2021

Mzdové rozdíly mezi muži a ženami zůstávají v EU na 14,1 %. V boji
s umazáním tohoto rozdílu bylo v posledních letech dosaženo jen malého
pokroku. Jedním z kritických aspektů, který musí být v této souvislosti
vyřešen, je podhodnocení pracovních míst, které jsou obvykle obsazené že-
nami. Tyto sektory, které jsou historicky více obsazované ženami, jsou

navzdory stejným poža-
davkům na vzdělání dlou-
hodobě podhodnocovány.
V rámci boje za silnou
Směrnici o mzdové trans-
parentnosti přišli zástupci
odborových organizací
EPSU a ETUI s reportem,
ve kterém se snaží najít

systematické nástroje pro vyhodnocování a klasifikování pracovních míst
z genderově neutrálního pohledu. Pandemie Covid-19 měla disproporční
dopad na ženy, když právě mzdy žen byly zasaženy nejvíce při hrozbě, že
mzdové rozdíly mezi muži a ženami se opět zhorší. Bez přístupu založeném
na genderové rovnosti existuje vysoké riziko, že se mzdové rozdíly opět
zvýší, což nejvíce zasáhne nízko placené ženy v sektorech převážně ob-
sazených ženami. V rámci nové směrnice o transparentnosti by měla posílit
i role kolektivního vyjednávání tak, aby bylo možno efektivně bojovat
s některými nevysvětlenými nebo strukturálními příčinami nerovných mezd
ve veřejných službách.
Nový report: Získání argumentu pro univerzální kvalitní veřejné služby
16. červen 2021

Před zveřejněním nového reportu PSI, který se zabývá univerzálními
kvalitními veřejnými službami, se v rámci webináře sešli experti na lidská
práva, akademici a odboroví předáci, aby diskutovali o tom, jak musíme
posilovat veřejné služby při zotavování z pandemie Covid-19. Univerzální
kvalitní a dostupné veřejné služby jsou tím nejefektivnějším nástrojem při
dosahování lidských práv a snižování nerovnosti. Report poukazuje na pří-
padové studie z celého světa a demonstruje pozitivní efekty posilování ve-
řejné sféry a garance práva na veřejné služby. Tento report je konstruován
tak, aby pomohl odborům v boji s názorem, který nám předhazují globální
instituce a lídři z celého politického spektra, když tvrdí, že veřejné výdaje

jsou plýtváním, mohou být lépe poskytovány soukromým sektorem a že
pracovníci ve veřejném sektoru jsou neefektivní. Účastnice tohoto webináře
Jayati Ghoshová z Nezávislé komise pro mezinárodní korporátní zdanění
(ICRICT) k tomu řekla: „V poslední době jsme byli nuceni do úvahy, že za
poskytování veřejných služeb není zodpovědný stát.“ Zástupkyně zdravot-
ních odborů z Chile Carolina Espinozová se k tomu vyjádřila slovy:
„Přenechání veřejného řízení korporátním hráčům umožnilo brutální trans-
fery kolektivních zdrojů do korporátních rukou. Místo toho, aby vláda pod-
nikala kroky na zlepšení našeho kolektivního blahobytu, chilská vláda svý-
mi kroky vytvořila větší ekonomickou nerovnováhu a zároveň snížila sociál-
ní ochranu.“
Konference o budoucnosti Evropy: ETUC vyzývá k radikální změně
21. červen 2021

Na Konferenci o budoucnosti Evropy promluvil k delegátům generální
tajemník ETUC Luca Visentini, když vyzval k radikálním změnám včetně
posílení veřejných služeb a státu blahobytu. L. Visentini ve svém projevu
řekl: „EU potřebuje radikální změnu v našem ekonomickém modelu tím, že
se přesuneme z modelu sloužícího ziskům na sociálně tržní ekonomiku, která
bude sloužit lidem, bude brát v potaz víc než jen HDP a slepá fiskální
pravidla, a která bude budovat blahobyt, lepší příležitosti, rovnost a inkluzi
pro všechny. Radikální změna znamená, že každý občan v Evropě si může
naplno užívat fundamentální práva, sociální a pracovní práva, aniž by byl

diskriminován na zákla-
dě pohlaví, věku, rasy,
náboženství nebo poli-
tických názorů. Radi-
kální změna znamená
ochranu demokratic-
kých hodnot a vládu
zákona, ale obnáší také

sociální demokracii založenou na sociálním dialogu, kolektivním vyjed-
návání a účasti pracovníků. Očekáváme, že změny v Evropské smlouvě bu-
dou zváženy a požadujeme, aby Protokol sociálního pokroku garantoval, že
sociální práva mají přednost před ekonomickými svobodami v případě je-
jich konfliktu. Je rovněž nezbytné, aby se Evropský sociální pilíř stal zákla-
dem pro budování naší sociálně tržní ekonomiky.“
Veřejné služby jsou důležitější než kdy jindy
23. června 2021

OSN slavilo 23. června Den veřejných služeb a PSI nám všem při této
příležitosti připoměla, že to byly právě veřejné služby a pracovníci ve veřej-
ném sektoru, které zmírňovaly dopady pandemie, a které budou hrát klí-
čovou roli i při znovubudování v období po Covid-19. Ve světle pandemie
se veřejné služby ukázaly důležitější než kdy jindy. Mnoho starých mýtů,
které byly pečlivě zavedené a prosazované, nyní propadají. Jedná se o násle-
dující mýty: veřejné služby mohou být bezpečně privatizovány, žádné zvy-
šování výdajů za účelem zlepšování sociálních opatření nebo, že soukromý
sektor je vždycky lepší. Díky pandemii si lidi uvědomili, že skutečnou hod-
notu pro ně má jejich rodina, zdraví, vzdělání, stabilita a to, jak moc se
spoléhají na veřejné služby. Ovšem aplaus pro veřejné služby nebyl promít-
nut do lepších mezd a pracovních podmínek, a proto musíme nadále bojo-
vat za to, aby se to stalo realitou. Nyní je důležitější než kdy jindy, aby se
vytvořila nová inciativa, která vzburcuje širokou podporu pro posílené ve-
řejné služby, jakožto klíčový motor našeho zotavení. V tomto ohledu
musíme vládám pořád připomínat jejich sliby, které učinily uprostřed pan-
demie. Je nejvyšší čas bojovat za větší daňovou transparentnost, aby se nám
konečně vrátily miliardy, které utíkají do daňových rájů, a které můžeme
využít k znovu vybudování našich veřejných služeb.

Pavol Mokoš


